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De "Smart Copy"-service ondersteunt u 

 De "Smart Copy"-service ondersteunt u 

Maak eenvoudige kopieën op een multifunctioneel systeem van Konica Minolta (MFP) in uw bizhub Evolution-omgeving. 

 Vereisten 

Om de "Smart Copy"-service te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat: 

• u toegang hebt tot bizhub Evolution. 

• u bij bizhub Evolution bent aangemeld. 

• er een multifunctionele printer van Konica Minolta beschikbaar is binnen uw bizhub Evolution-omgeving. 

• De "Smart Copy"-service is toegewezen aan een multifunctionele Konica Minolta-printer die beschikbaar is 
in uw bizhub Evolution-omgeving. 

 De "Smart Copy"-service gebruiken 

1. Start de bizhub Evolution "Smart Copy"-service op. 

 
2. Plaats het papieren document in de documentinvoerlade. 

of 
Leg het papieren document op het glazen documentoppervlak. 

LET OP 
Niet alle papieren documenten zijn geschikt voor verwerking via de documentinvoerlade. 
Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw multifunctionele printer voor nadere informatie over welke docu-
menten geschikt zijn voor de documentinvoerlade en welke documenten op het glazen documentoppervlak 
moeten worden gelegd. Volg de instructies in de gebruikshandleiding. 
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3. Geef de gewenste instellingen op. 

 

1 Voer het aantal kopieën in. 

2 Geef op of uw document enkelzijdig of dubbelzijdig moet worden gescand. 

3 Geef op of uw document enkelzijdig of dubbelzijdig moet worden afgedrukt. 

4 Geef op of uw document moet worden gekopieerd in kleur of in zwart-wit. 

 

4. Druk op [Kopiëren]. 
Het document is gekopieerd. 
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Hebt u nog vragen? 

 Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze service of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de 
systeembeheerder binnen uw organisatie. Als de systeembeheerder uw vragen niet kan beantwoorden of uw probleem 
niet kan oplossen, kan deze contact opnemen met Konica Minolta Support voor assistentie. 
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